სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა დისციპლინური სახდელები. დისციპლინური სახდელის საქმისწარმოება
ბნსუ იღებს პასუხისმგებლობას დაიცვას ბნსუ-ს პერსონალის, სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტების და ბნსუ-ში მყოფი
პირების უსაფრთხოება და მოვალეა მიიღოს ზომები ისეთი ქმედების აღსაკვეთად, რომელიც არღვევს ბნსუ-ში მიღებულ ქცევის
წესებს ან საფრთხის ქვეშ აყენებენ ბნსუ-ის ტერიტორიაზე მყოფთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, უსაფრთხოებას და მატერიალური ფასეულობების დაცულობას. ბნსუ–ში ყველა სტუდენტი/პროფესიულ ვალდებულია თავისი ქცევა შეუსაბამოს
საქართველოს კანონმდებლობის ნორმებს, შეასრულოს ბნსუ–ს შინაგანაწესის, ეთიკის კოდექსის და ქცევის წესების მოთხოვნები, რომელთა დარღვევა იწვევს წესრიგის დამრღვევი სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის მიმართ დარღვევის
პროპორციულ დისციპლინურ ზომას (სახდელი):
1. დისციპლინური სახდელი
1. გაფრთხილება - გამოიყენება ერთხელ ჩადენილ შემდეგ შემთხვევებში: სხვა სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტების
განათლების მიღების უფლების ან ბნსუ–ს შენობით, მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებით და წიგნადი ფონდით
სარგებლობის შეზღუდვის მცდელობა; საეჭვო, გადაუმოწმებელი ან ცრუ ინფორმაციის გავრცელება; სასწავლო პროცესის
ჩაშლის/გამოცდაზე/დაცვაზე წესრიგის დარღვევის მცდელობა, ბიბლიოთეკასა და აუდიტორიებში მობილური ტელეფონებით
სარგებლობა ან ხმაური, სხვის ნაცვლად ან სხვის მიერ მის ნაცვლად გამოცდის ჩაბარების (საგამოცდო დავალების შესრულების
ან სხვ.) მცდელობა; საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტის/პროფასიული სტუდენტის შემთხვევაში - ბნსუ-ში
ჩაცმულობის დადგენილი ფორმის დარღვევა; დაცვისადმი დაუმორჩილებლობა; ბნსუ–ს შენობაში/ტერიტორიაზე აკრძალულ/არანებადართულ ადგილებში თამბაქოს მოწევა, არაფხიზელ მდგომარეობაში ყოფნა, ალკოჰოლური სასმელების შემოტანის მცდელობის ხელშეწყობა, აზარტული თამაშების ორგანიზების ხელშეწყობა; ბნსუ–ს შენობის/ტერიტორიის დაბინძურება;
ბნსუ-ს მატერიალურ-ტექნილური რესურსის არადანიშნულებისამებრ თვითნებურად გამოყენების მცდელობა/გამოყენების
ხელშეწყობა; დაუდევრობით/გაუფრთხილებლობით: ბნსუ-ს დოკუმენტაციის დაზიანება, ბნსუ-ს მატერიალურ-ტექნილური
რესურსის დაზიანება ან საფრთხეში ჩაგდება, საგანგებო სიტუაციის შექმნა ან ისეთი ვითარების შექმნა ან ისეთი ქმედების
ჩადენა, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ბნსუ–ს ტერიტორიაზე მყოფი ადამიანების სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და
უსაფრთხოებას.
2. საყვედური - გამოიყენება შემდეგ შემთხვევებში: 1) მიღებული დისციპლინური სახდელის – გაფრთხილების - მიუხედავად
მიმდინარე აკადემიური წლის განმავლობაში იგივე ქმედების ჩადენა; 2) ერთხელ ჩადენილი: შინაგანაწესის, სასწავლო
პროცესის მარეგულირებელი წესების ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა ან ისეთი ქმედების
ჩადენა, რამაც დააზიანა სასწავლო/გამოცდის პროცესის ნორმალური მიმდინარეობა; გამოცდაზე/დაცვაზე წესრიგის/ქცევის
წესების დარღვევა, გამოცდებზე წინასწარ მომზადებული ჩანაწერების გამოყენება, საშინაო/საგამოცდო დავალების შესრულებისას ინფორმაციის გაყალბება და შეცვლა, ყალბი წყაროებისა და მონაცემების გამოყენება და მითითება, პლაგიატი, სხვისი
აზრის თუ ნაშრომის გამოყენება ავტორის დაუსახელებლად, სხვის მიერ მომზადებული დავალების/ნაშრომის ნაწილობრივ ან
მთლიანად გადმოწერა; სხვა სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტების განათლების მიღების უფლების ან ბნსუ–ს მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა; სხვის ნაცვლად, ან სხვის მიერ მის ნაცვლად გამოცდის
ჩაბარება (საგამოცდო დავალების შესრულება ან სხვ.); ქრთანის მიცემის მცდელობა; ბნსუ-ში რელიგიური ან პოლიტიკური
ორგამიზაციის ჩამყალიბების მცდელობა; სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტების, ადმინისტრაციის, აკადემიური და
მოწვეული პერსონალის და სხვა პირებისადმი სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ცილისწამება, დამცირება, ღირსების შეურაცხმყოფელი
ქცევა, ძალის გამოყენების მუქარა; ბნსუ-ს მატერიალურ-ტექნილური რესურსის არადანიშნულებისამებრ თვითნებურად გამოყენება, დაზიანება, დაზიანების მცდელობა ან საფრთხეში ჩაგდება; ბნსუ-ს შენობაში/ ტერიტორიაზე საგანგებო სიტუაციის
შექმნა/ შექმნის მცდელობა/ხელშეწყობა ან საგანგებო სიტუაციების შესახებ ცრუ ინფორმაციის გავრცელება, გაუფრთხილებლობით/დაუდევრობით ისეთი ვითარების შექმნა ან ისეთი ქმედების ჩადენა, რომელმაც საფრთხე შეუქმნა ბნსუ–ს ტერიტორიაზე მყოფი ადამიანების სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას, აზარტული თამაშების ორგანიზების მცდელობა/ორგანიზება/ორგანიზებაში მონაწილეობა, ცივი იარაღის შემოტანის მცდელობა, ალკოჰოლური სასმელების შემოტანა/მოხმარება/გავრცელება; დაუდევრობით/გაუფრთხილებლობით ბნსუ-ს დოკუმენტაციის განადგურება ან ბნსუ-ს დოკუმენტაციის
გაყალბების/განადგურების/დაზიანების მცდელობა/ხელშეწყობა; ბნსუ-ს საქმიანი რეპუტაციის შემლახავი ცრუ ინფორმაციის
გავრცელება; დაუდევრობით/გაუფრთხილებლობით კონფიდენციალური/არასაჯარო/პირადი ინფორმაციის გასაჯაროება ან
გასაჯაროების ხელშეწყობა.
შენიშვნა: „გაფრთხილების“ და „საყვედურის“ სახდელი არ იწვევს სტუდენტის/პროფესიული სტატუსის შეწყვეტას.
3. სტუდენტის პროფესიული სტუდენტის შეწყვეტა - გამოიყენება შემდეგ შემთხვევებში: 1) ბნსუ-ს შინაგანაწესის და ქცევის წესების სისტემატურ დარღვევად მიჩნეული ქმედების ჩადენა: ა) 1 აკადემიური წლის განმავლობაში მიღებული დისციპლინური
სახდელის – საყვედურის - მიუხედავად იგივე ქმედების ჩადენა ან ქცევის წესების სხვადასხვა დარღვევებისთვის 2 ან მეტი
საყვედურის მიღება; 2) ბნსუ-ს შინაგანაწესის და ქცევის წესების უხეშ დარღვევად მიჩნეული ქმედების ჩადენა: ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია, რასიზმის, ფაშიზმის, ძალადობის პროპაგანდა, რელიგიური თუ სხვა სახის ფანატიზმი, საქართველოს კონსტიტუციით და მოქმედი კანონმდებლობით გარანტირებული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების ხელყოფა და შეზღუდვა; განზრახ შინაგანაწესის, ეთიკის კოდექსის, ქცევის წესების, შინაგანაწესის, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესების გათვალისწინებული პირობების დარღვევა, რითაც ზიანი მიადგა ბნსუ-ს, ბნსუ-ში დასაქმებულ/მყოფ პირებს ან სტუდენტებს/პროფესიულ სტუდენტებს; განზრახ სასწავლო პროცესის და გამოცდის ჩაშლა, სხვისი, მათ შორის ბნსუ–ს, საკუთრების
განზრახ დახიანება/განადგურება ან მოპარვა; ბნსუ–ს მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების გამოყენება კანონსაწინააღმდეგო
საქმიანობისთვის; დოკუმენტაციიას გაყალბება, განზრახ დოკუმენტაციის დაზიანება/განადგურება ან კონფიდენციალური/არასაჯარო/პირადი ინფორმაციის გასაჯაროება; ბნსუ-ს თანამშრომლისთვის მორალური/ფიზიკური ზიანის მიყენება; ბნსუ–
ს შენობაში/ტერიტორიაზე განზრახ ისეთი ვითარების შექმნა ან ისეთი ქმედების ჩადენა, რომელმაც საფრთხეში ჩააგდო ბნსუ–ს
ტერიტორიაზე
მყოფი
ადამიანების
სიცოცხლე,
ჯანმრთელობა
და
უსაფრთხოება,
ძალადობა/თავდასხმა,
ძალადობის/თავდასხმის მცდელობა, აზარტული თამაშების ორგანიზება, ცივი იარაღის შემოტანა, ცეცხლსასროლი იარღის შემოტანის მცდელობა/შემოტანა/შენახვა, საფრთხისშემქმნელი მასალების, ნარკოტიკული, ძლიერმოქმედი ან/და ტოქსიკური საშუალებების შემოტანა/შენახვა/გავრცელება/მოხმარება.
2. ჯარიმა
გამოიყენება შემდეგ შემთხვევებში: აკრძალულ/არანებადართულ ადგილებში თამბაქოს მოწევა (პირველი ჯარიმა - 50, მეორე -

70 ლარი); ბნსუ-ს შენობაში/ტერიტორიაზე არაფხიზელ მდგომარეობაში ყოფნა (პირველი ჯარიმა - 50, მეორე - 100 ლარი); ბნსუს შენობაში/ტერიტორიაზე ალკოჰოლური სასმელის შემოტანის მცდელობა/შემოტანა/მოხმარება (შემოტანის მცდელობა - 50,
შემოტანა/ მოხმარება - 100 ლარი); ბნსუ-ს შენობაში/ტერიტორიაზე აზარტული თამაშების ორგანიზების მცდელობა/ორგანიზებაში მონაწილეობა (ჯარიმა - 100 ლარი); ბნსუ-ს შენობაში/ტერიტორიაზე ცივი იარაღის შემოტანის მცდელობა/შემოტანა
(შემოტანის მცდელობა - 50, შემოტანა - 100 ლარი), ბნსუ-ს შენობის/ტერიტორიის დაბინძურება (პირველი ჯარიმა - 50, მეორე 70 ლარი); ქრთანის მიცემის მცდელობა (ჯარიმა - 200 ლარი); სასწავლო პროცესის ჩაშლის მცდელობა (ჯარიმა - 200 ლარი);
დაუდევრობით/გაუფრთხილებლობით ბნსუ–ს ქონების, მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის დაზიანება/განადგურება, ბიბლიოთეკის ფონდიდან გატანილი წინგის ან/და სხვა მასალების დაზიანება/ განადგურება/დაკარგვა ან სხვ. (ჯარიმის ოდენობა
განისაზღვრება მიყენებული ზიანის მოცულობის და ხარისხის გათვალისწინებით). ბნსუ-სთვის მიყენებული ზიანის
ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება რექტორის ან ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინდივიდუალური სამართლებრივი
აქტით. ჯარიმის გადახდა სავალდებულოა.
3. დისციპლინური სახდელის საქმისწარმოება
1. სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყება არ ზღუდავს სტუდენტის/პროფესიული
უფლებას მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო პროცესში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს საფრთხეს უქმნის სხვისი უფლებების, ჯანმრთელობის, ბნსუ–ს საკუთრებისა და უსაფრთხოების დაცვას;
2. საქმისწარმოება ხორციელდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, წინამდებარე შინაგანაწესით განსაზღვრული წესით;
3. დარვევისთვის, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ზემოთ მითითებულ შემთხვევებში, დისციპლინური
პასუხისმგებლობის ზომა (სახდელი) განისაზღვრება ჩადენილი დარღვევის სიმძიმიდან გამომდინარე. საკითხის განხილვის
ხანგრძლივობა განპირობებულია შესასწავლი საკითხის სირთულით და განსახილველი ინფორმაციის მოცულობით და არ უნდა
გასცდეს გონივრულ ვადებს;
4. პირს, რომლის მიმართ დაწყებულია/მიმდინარეობს დისციპლინარული საქმისწარმოება, უფლება აქვს: წერილობითი ფორმით მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება მის მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყების შესახებ; დაესწროს მისი
საკითხის განხილვას, დაიცვას საკუთარი პოზიცია, ისარგებლოს დაცვის უფლებით, მიიღოს განსახილველ საქმესთან დაკავშირებული ყველა მასალა, მიაწოდოს თავის ხელთ არსებული ინფორმაცია და მტკიცებულებები, მონაწილეობა მიიღოს მტკიცებულებების გამოკვლევაში, მოითხოვოს მის მიმართ დისციპლინური წარმოების საკითხის საჯარო განხილვა, მიიღოს ინფორმაცია
მის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ, სადისციპლინო კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ 2
სამუშაო დღის ვადაში წრილობით მიმართოს ბნსუ–ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს-კანცლერს, არგუმენტირებულად გაასაჩივროს მის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება და მოითხოვოს წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მისი საკითხის
განმეორებით განხილვა; სასამართლოში გაასაჩივროს ბნსუ–ს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება;
5. დისციპლინარული გადაცდომის ფაქტს იკვლევს ბნსუ-ს სადისციპლინო კომისია, რომლის წევრები არიან: ბნსუ–ს იურიდიული სამსახურის უფროსი (კომისიის თავმჯდომარე), ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი და სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარე. სადისციპლინო კომისიის შემადგენლობაში სხვა წევრების შეყვანა ხდება რექტორის ბრძანებით;
6. სადისციპლინო კომისიის წევრი ვალდებულია საკითხის განხილვის დაწყებამდე განაცხადოს ყველა იმ გარემოების თაობაზე,
რომელმაც შეიძლება მას ხელი შეუშალოს საკითხების ობიექტურად განხილვის და გადაწყვეტილების მიუკერძოებლად გამოტანაში. ასეთი გარემოების არსებობისას კომისიის წევრი ვალდებულია განაცხადოს თვითაცილების შესახებ (ვერ მიიღებს მონაწილეობას კონკრეტული საკითხის განხილვაში და გადაწყვეტილების მიღებაში);
7. სადისციპლინო კომისია ვალდებულია შეისწავლოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით მოპოვებულ მტკიცებულებები, ობიექტურად და სამართლიანად, ყოველგვარი მიკერძოების და დისკრიმინაციის გარეშე განიხილოს
დისციპლინურ წარმოებასთან დაკავშირებული გარემოებები, გამოკითხოს თვითმხილველები და მიიღოს დასაბუთებული
დასკვნა პირის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის და გადაცდომის/დარღვევის სიმძიმის პროპორციული სახდელის
გამოყენების/გამოყენებაზე უარის თქმის შესახებ;
8. სადისციპლინო კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება სრული შემადგენლობის 2/3, გადაწყვეტილება მიიღება
ღია კენჭისყრით ხმათა 2/3–ით. გადაწყვეტილების მიღებისას კომისიის წევრები სარგებლობენ თანასწორი ხმის უფლებით
(ხმების თანაბარი გაყოფის შემთხევაში გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის ხმა);
9. სადისციპლინო კომისია უფლებამოსილია საკითხის სრულყოფილად შესწავლის მიზნით სხდომაზე მოიწვიოს წესების
დამრღვევი პირი, დარღვევის მოწმეები, დაზარალებული პირები, წესრიგის დამრთვევი პირი, სპეციალური კომპეტენციის
მქონე პირები და/ან სხვ. სადისციპლინო კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღება სდება დახურულ სხდომაზე. სადისციპლინო
კომისიის მუშაობაში ყველა მონაწილე პირი ვალდებულია დაიცვას საკითხის შესწავლისას მიღებული ინფორმაციის კონფიდენციალობა;
10. კომისიის მუშაობა და მიღებული გადაწყვეტილება აისახება კომისიის სხდომის ოქმში, რომელსაც ხელს აწერს გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილე კომისიის ყველა წევრი;
11. სადისციპლინო კომისია უფლებამოსილია დამრღვევი პირის მიმართ გამოიტანოს დასკვნა სხდელის გამოყენების ან გამოყენებაზე უარის თქმის შესახებ. საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში
ინფორმაცია გადაეცემა სამართალდამცავ ორგანოებს;
12. სადისციპლინო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ დაინტერესებული პირის ინფორმირება ხდება
გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა;
13. სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევაში საჩივრის შემოსვლიდან არაუგვიანეს 3 დღეში
საკითხი განიხილება და გადაწყვეტილება მიიღება წარმომადგენლობით საბჭოს სხდომაზე (სხდომა დახურულია, სხდომა
უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ სხდომას ესწრება საბჭოს სრული შემადგენლობის 2/3, გადაწყვეტილების მიღება ხდება ფარული კენჭისყრით ხმათა 2/3-ით (ხმების თანაბარი გაყოფის შემთხევაში გადამწყვეტია სხდომის თავმჯომარის ხმა).
წარმომადგენლობითი საბჭო უფლებამოსილია საკითხის სრულყოფილად შესწავლის მიზნით სხდომაზე მოიწვიოს წესების
დამრღვევი პირი, დარღვევის მოწმეები, დაზარალებული პირები, წესრიგის დამრთვევი პირი, სპეციალური კომპეტენციის
მქონე პირები, სადისციპლინო კომისიის წევრები და/ან სხვ. საჩივრის განხილვაში ყველა მონაწილე პირი ვალდებულია დაიცვას საკითხის შესწავლისას მიღებული ინფორმაციის კონფიდენციალობა. წარმომადგენლობითი საბჭო უფლებამოსილია
მიიღოს გადაწყვეტილება პირისთვის დაკისრებული სახდელის მოხსნის/შეცვლის შესახებ ან უცვლელი დატოვოს სადისციპლინო კომისიის მიერ დაკისრებული სახდელი. წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის
საბოლოო. წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის გადაწყვეტილება ფორმდება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის-კანცლერის

ბრძანებით. დაინტერესებული პირის ინფორმირება ხდება გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო
დღისა;
14. საპრეტენზიო კომისიის ან წარმომადგენლობითი საბჭოს (საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევაში) მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე გამოიცემა ბრძანება წესრიგის დამრღვევი პირისთვის შესაბამისი
სახდელის დაკისრების შესახებ;
15. ერთი გადაცდომითვის არ შეიძლება იყოს გამოყენებული ერთდროულად გაფრთხილების და საყვედურის დისციპლინური
სახდელები;
16. გადაწყვეტილება დისციპლინური სახდელის დაკისრების შესახებ უნდა იყოს მიღებული დისციპლინური საქმისწარმოების
დაწყებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღეში;
17. დისციპლინური საქმისწარმოების მასალები ინახება დასაქმებულის პირად საქმეში;
18. სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა ფორმდება რექტორის ბრძანებით;
19. ინფორმაცია პირის მიმართ დაწყებული დისციპლინური საქმისწარმოების შესახებ კონფიდენციალურია გარდა იმ შემთხვევისა, თუ არსებობს პირის ნებართვა ან ბნსუ-ს კანონიერი ინტერესი დაიცვას სხვისი უსაფრთხოება და კანონით დაცული უფლებები.
4. დისციპლინური სახდელის მოხსნა
თუ დისციპლინის დამრღვევი პირი საყვედურის, გაფრთხილების და ჯარიმის დაკისრებიდან ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში არ იქნება შემჩნეული ანალოგიურ ქმედებებში, მას ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის-კანცლერის ბრძანებით შესაძლოა
მოეხსნას დადებული გაფრთხილება, საყვედური ან/და ჯარიმა.

